30 вересня Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України “Про
державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка” – Законопроект №3006а.
Даний Закон встановлює “пакунок малюка” одним з видом державної допомоги сім’ям з дітьми
у вигляді одноразової натуральної допомоги, що відноситься до державної допомоги при
народжені дитини та надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які
на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину, за
рахунок коштів Державного бюджету України.
Але, тимчасово, до 31 грудня 2020 року, закупівля товарів для комплектування
одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» буде здійснюватись через
Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між
Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і
Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та
підтримки розвитку відповідального батьківства.
Вже з 1 січня 2021 року забезпечення одноразовою допомогою, процедура її замовлення,
закупівлі та транспортування до закладів охорони здоров’я буде здійснюватись відповідно до
Закону “Про публічні закупівлі”.
Вартість “пакунку малюка” становитиме не менше 3-х прожиткових мінімумів відповідно до
бюджетного фінансування. Така прив’язка дозволить оновлювати вартість пакунка
автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів.
Механізм монетизації “пакунку малюка” для батьків, які не бажають отримувати натуральну
допомогу запрацює з 1 липня 2021 року. Доручення щодо опрацювання відповідного порядку
надано Кабінету Міністрів України.
Видача отримувачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» проводиться у
закладі охорони здоров’я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному
центрі, неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування,
працівником закладу охорони здоров’я, уповноваженим на це адміністрацією відповідного
закладу.
У разі відсутності у закладі охорони здоров’я одноразової натуральної допомоги “пакунок
малюка” її видача буде проводитися місцевим структурним підрозділом з питань соціального
захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача допомоги на підставі
його особистої письмової заяви.
Встановлено, одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається у строк, що не
перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.

